
 

 
 

 
  
 
 
Vážení a milí kolegové, 
je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Rok se sešel s rokem a nás čeká již desátý ročník oblíbené konference Počítačová 

podpora v archeologii. Jeho organizace se ujal Ústav archeologie a muzeologie FF MU spolu se společností Archaia 

Brno. Pro naše setkání bylo vybráno romantické místo – Dalešický pivovar, kde se natáčely slavné Menclovy Postřižiny 

(http://www.pivovar-dalesice.cz/). 

Jubilejní ročník přímo vybízí k rekapitulaci uplynulého desetiletí i nastínění nových vizí do budoucnosti. Účast na 

konferenci již přislíbili klíčoví přednášející: Evžen Neustupný (o budoucnosti formalizací v archeologii), Jan John (o 

LIDARu v archeologii), Richard Thér (o postavení informačních technologii v archeologickém kurikulum), David Merta 

(o moderních metodách terénní dokumentace s 3D scannerem), Marek Peška (o archivaci digitálních dat), Patrik Galeta 

a Daniel Sosna (o počítačové podpoře v moderní antropologii), Martin Kuna (o digitálních archivech i archeologických 

databázích), Dáša Dreslerová (o krajinné archeologii), Alena Knechtová (o budoucnosti SASu), Petr Škrdla (o počítačové 

podpoře studia paleolitických sídelních strategii) a další. Pevně věříme, že své příspěvky přihlásí i ostatní kolegové 

(včetně studentů), kteří se chtějí vyjádřit k tématu konference: 

Počítačová podpora v archeologii (a příbuzných disciplinách) - včera, dnes a zítra. 

Standardními oblastmi jsou statistické metody, databáze a digitální archivy, geografické informační systémy a související 

aplikace, archeologická predikce, archeologie na webu a virtuální realita. I letos bychom uvítali metodologické 

příspěvky, které nesouvisí přímo s počítači, ale mohou přispět k rozvoji a modernizaci oboru. Rádi umožníme i 

prezentace studentských prací např. formou posterů. Délka příspěvku by neměla překročit 20 min. Na místě můžete 

počítat se standardním vybavením (počítač, dataprojektor, Internet). 

Konference bude zahájena dne 18.5. okolo 13:00 (registrace od 11:00) a ukončena dne 20.5. v odpoledních hodinách. 

Konferenční poplatek  (pronájem sálu,  konferenční materiál) činí 350,- Kč. Studenti archeologie a příbuzných oborů, 

kteří přihlásí svoji prezentaci (poster, přednáška), neplatí konferenční poplatek. Ostatní studenti platí konferenční 

poplatek ve výši 150 Kč. Ubytování i přednáškový sál jsou zajištěny přímo v Dalešickém pivovaru (2 noci se snídaní za 

1400,- Kč – pozor, zde omezená kapacita 45 lůžek). Ubytování nižší kategorie je možné v turistické ubytovně Dalešice (2 

noci za 360 Kč, 16 lůžek ve čtyřlůžkových pokojích), případně v sousedních Hrotovicích (http://www.hotel-hrotovice.cz) 

či Rouchovanech (http://www.salleko.cz/ubytovani).  

Poslední den našeho setkání je plánovaná exkurze na Muchovu Slovanskou epopej do Moravského Krumlova (pokud ji 

nepřevezou do Prahy), romantické ruiny kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích a na další památná místa kraje.  

Za organizátory konference 

Jiří Macháček 
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